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Jméno a příjmení diplomantky: Bc. Jana Fojtová

Téma práce: Masáž jako kompenzační prostředek grafomotorického výkonu u dětí       
s mozkovou obrnou 

Cíl práce:    Ověřit pozitivní účinek uvolňující masáže u dětí s mozkovou obrnou ve vztahu 
k aktuálnímu grafomotorickému výkonu.

Kritéria hodnocení práce:

stupeň hodnocení

výborně velmi dobře vyhovující nevyhovující
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práce

x
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posluchače při 
zpracování tématu

x

logická stavba 
práce
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práce s literaturou 
včetně citací

x

adekvátnost 
použitých metod

x

úprava práce (text, 
grafy, tabulky)

x

stylistická úroveň x

Připomínky:

Diplomantka Bc. Jana Fojtová navázala  na svou bakalářskou práci, kterou rozšířila 
v teoretické části a především provedla nový výzkum. Téma zpracovávala systematicky, 
pečlivě a velmi zodpovědně se stavěla ke všem připomínkám. Během konzultací prokázala 
velkou iniciativu a invenci. Dané téma vlivu masáže na grafomotorický výkon u dětí s MO
psala se zájmem a neustále se snažila nalézt nejnovější literární zdroje a co nejlepší možnosti 
výzkumu. Diplomantka využila možnosti zahraniční stáže na univerzitě v SRN, kde pracovala 
na své diplomové práci v tamní univerzitní knihovně.
Bc. Jana Fojtová prokázala schopnost samostatně vědecky pracovat, zvláště si pak cením 
osobního vstupu v podobě nových nestandardizovaných testů kroužků a vln, které po dlouhém 
a pečlivém studiu, konzultacích se specialisty a dále z vlastní zkušenosti z bc. práce vytvořila 
pro nový experimentální výzkum. 



Formální hledisko:
Autorka čerpá z 53 literárních zdrojů (z toho 9 zahraničních). Práce s literaturou je v pořádku. 

Obsahové hledisko:
Diplomantka se v teoretické části zabývá problematikou grafomotoriky, mozkové obrny a 
teorie masáže. Kapitoly na sebe logicky navazují a jsou, dle mého názoru, výborně 
zpracovány. Byla provedena kvalitní rešerše. 

V praktické části je podrobně a správně zpracována metodika práce. Domnívám se, že je 
vyčerpávajícím způsobem popsán a vysvětlen postup i hodnocení celého experimentálního 
výzkumu.

Výsledky jsou zpracovány přehledně v tabulkách, tam kde je třeba jsou doplněny stručným 
komentářem.

V diskusi  diplomantka prokazuje schopnost kritického pohledu na danou problematiku i na 
vlastní výzkum,konfrontuje své poznatky s dalšími autory. Odpovídá na hypotézu a zamýšlí 
nad faktory, které mohly výzkum ovlivnit.

Závěr obsahuje shrnutí práce a doporučení pro další možný výzkum.
.
Závěr hodnocení:  Diplomová práce bc. Jany Fojtové splňuje formální i obsahová kritéria 
kladená na tento druh  závěrečné práce.  Téma je, domnívám se, zajímavé, přínosné a 
smysluplné. Nemám připomínek.

Práci doporučuji k obhajobě.
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